
 
H O T Ă R Â R E A   NR. 40/2015 

privind  aprobarea asocierii  între municipiul Târgu Secuiesc, prin Consiliul Local al 
municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, secţia tenis,  în vederea exploatării şi 
întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în municipiul Târgu Secuiesc, 

Parcul Molnár Józsiás 
 

Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind aprobarea asocierii aprobarea asocierii  între municipiul Târgu Secuiesc, prin 
Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, secţia tenis,  în vederea 
exploatării şi întreţinerii bazei sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în municipiul Târgu 
Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás,  
 Văzând Cererea de asociere al Asociaţiei Sportivă KSE, secţia tenis sub nr.înreg. 
8583/22.04.2015 prin care asociaţia îşi manifestă intenţia de a continua asocierea  cu municipiul Târgu 
Secuiesc, aprobat prin HCL nr. 50/2014, 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare , 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e alin. (7) lit. a, art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. 
(1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locala, republicată, cu modificările şi 
complectările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. – Se aprobă asocierea municipiului Târgu Secuiesc prin Consiliul Local al municipiului 
Târgu Secuiesc şi Asociaţia Sportivă KSE, secţia tenis, în vederea exploatării şi întreţinerii bazei 
sportive cuprinzând terenul de tenis, situat în municipiul Târgu Secuiesc, Parcul Molnár Józsiás, 
conform Contractului de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 . – Se împuterniceşte domnul Bokor Tiberiu, primarul municipiului Târgu Secuiesc cu 
semnarea Contractului de asociere prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 
 Art.3. – Durata asocierii este de 2 (doi) ani, începând cu data semnării Contractului de 
asociere. 
 Art.4. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc şi reprezentanţii legali al Asociaţiei Sportive KSE, secţia tenis. 
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